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GOD IS UW LIEFDEVOLLE HEMELSE VADER
God is uw Vader in de hemel. Hij kent u persoonlijk en heeft u
meer lief dan u kunt begrijpen. Hij wil dat u in dit leven en in
de eeuwigheid gelukkig bent.

Daarom heeft Hij een plan bedacht
dat het evangelie* van Jezus Christus
wordt genoemd. Jezus Christus is de
Zoon van God. Zijn leven en leringen
willen ons gemoedsrust in dit leven
en vreugde in de eeuwigheid geven.

HET EVANGELIE: EEN ZEGEN
VOOR GEZIN EN INDIVIDU
Het evangelie van Jezus Christus is
een zegen voor ieder die het aanvaardt en naleeft. Het gezin is
bij uitstek geschikt om het evangelie te leren toepassen. God
heeft het gezin ingesteld voor het geluk van zijn kinderen,
zodat we in een liefdevolle omgeving juiste beginselen kunnen
leren en ons kunnen voorbereiden om na de dood bij Hem
terug te keren. Hoewel gezinsverhoudingen soms een uitdaging
kunnen zijn, zegent onze hemelse Vader ons als wij de leringen
van Jezus Christus proberen na te leven. Met behulp van deze
leringen kunnen we ons gezin versterken.

ONZE HEMELSE VADER OPENBAART ZIJN EVANGELIE
Dat God profeten kiest zoals Adam, Noach, Abraham en
Mozes, maakt deel uit van zijn plan. Profeten:

• leren ons over God en zijn bijzondere getuigen van zijn Zoon,
Jezus Christus.

• ontvangen openbaring of leiding van de Heer.

• verkondigen de wereld het evangelie en leggen Gods woord uit.

Profeten ontvangen het priesterschap, ofwel het gezag om in de
naam van God te spreken en te handelen en zijn kinderen te lei-

3

* Woorden in het rood staan op pp. 18 en 19 uitgelegd.

Sterke gezinsbanden smeden door het evangelie van Jezus Christus.

Onze hemelse Vader
heeft goddelijke waarheden

teruggebracht — hersteld —
die u kunt leren kennen en
naleven. Deze waarheden

zijn vanaf het begin aan de
profeten geopenbaard.
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den. Mensen die de profeten volgen, ontvangen de zegeningen
die God heeft beloofd. Maar wie het evangelie en de profeten
van God verwerpen, verspelen hun zegeningen en verwijderen
zich van God. Wie de profeten verwerpen en zich niet aan hun
belofte houden om God te volgen, bevinden zich in een staat die
afval (afvalligheid) wordt genoemd.

Hoewel veel van zijn kinderen Hem en zijn profeten herhaaldelijk
hebben verworpen, blijft onze hemelse
Vader zijn kinderen liefhebben. Hij wil
ons alles geven wat we nodig hebben
om gelukkig te zijn en na onze dood bij
Hem terug te keren. In de Schriften
kunnen we lezen dat God zijn kinde-

ren herhaaldelijk de helpende hand biedt, ook al luisteren ze niet
altijd.

• God kiest een profeet.

• De profeet verkondigt het evangelie en leidt het volk.

• God zegent het volk.

• Langzamerhand veronachtzamen en negeren de mensen de
leringen van de profeet. Uiteindelijk verwerpen ze de profeet
en zijn leringen en worden ze afvallig.

• Door hun afvalligheid raken de mensen hun kennis van het
evangelie kwijt. Het gezag van het priesterschap wordt van
hen afgenomen.

• Als de tijd rijp is en de mensen bereid zijn Hem opnieuw te
volgen, kiest God weer een profeet, herstelt Hij het priester-
schap en de kerk en krijgt de profeet de opdracht om het
evangelie te verkondigen.

4
Profeten uit het Oude Testament hebben de woorden van God opgeschreven.

* Woorden in het rood staan op pp. 18 en 19 uitgelegd.

Als mensen de profeten
verwerpen, gaan de geopen-
baarde waarheden verloren.
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JEZUS CHRISTUS HEEFT ZIJN KERK GESTICHT
Vanaf de schepping hebben de kinderen van God naar de komst
van de Heiland Jezus Christus uitgekeken. Zoals beloofd stuurde
onze hemelse Vader zo’n tweeduizend jaar geleden zijn Zoon,
Jezus Christus, naar de aarde.

Jezus Christus leidde een volmaakt en zondeloos leven. Hij
stichtte zijn kerk, verkondigde zijn evangelie en verrichtte vele
wonderen. Hij koos twaalf mannen als zijn apostelen, waaron-
der Petrus, Jakobus en Johannes. Hij onderwees hen en gaf hun
priesterschapsbevoegdheid om
in zijn naam te prediken en
heilige verordeningen, zoals
de doop, te verrichten.

Toen Jezus zijn kerk stichtte,
kreeg Hij daarvoor instructies
van onze hemelse Vader.
Vervolgens instrueerde Hij zijn
discipelen. Jezus vertelde zijn
volgelingen dat openbaring van
God de rots is waarop Hij zijn
kerk zou bouwen.

Aan het eind van zijn leven
leed en stierf Jezus Christus
voor de zonden van iedereen die op aarde heeft geleefd of zal
leven. Dat offer wordt de verzoening genoemd. Door het lijden,
de dood en de opstanding van de Heiland kunnen wij verge-
ving ontvangen. De mensen die geloof in Hem hebben, zich
bekeren en zijn geboden onderhouden, krijgen vergeving van
hun zonden en worden vervuld met gemoedsrust en vreugde.

Na zijn opstanding leidde Jezus Christus zijn apostelen door
middel van openbaring. In de Bijbel staan veel manieren
waarop Hij zijn kerk bleef leiden. (Zie Handelingen 10;
Openbaring 1:1.) Aldus werd De Kerk van Jezus Christus
door God geleid en niet door mensen.

7
Jezus verleende zijn apostelen het priesterschap.

* Woorden in het rood staan op pp. 18 en 19 uitgelegd.

Jezus Christus heeft zijn
kerk georganiseerd:

• Hij riep en ordende apostelen.

• Hij gaf ze het gezag om te
prediken en te dopen. Dat
gezag wordt het priesterschap
genoemd.

• Na zijn dood en opstanding
bleef Hij zijn apostelen door
middel van openbaring leiden.
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DE GROTE AFVAL
Na de dood van Jezus Christus werden veel leden van de kerk
door goddeloze mensen vervolgd en vermoord. Andere leden
van de kerk dwaalden af van de beginselen die Jezus Christus

en zijn apostelen hadden verkondigd.
De apostelen werden vermoord, en
het priesterschapsgezag — met de
sleutels om openbaring te ontvangen
en de kerk te leiden — werd van de
aarde weggenomen. Omdat de kerk
niet meer door het gezag van het

priesterschap werd geleid, slopen er fouten in de leringen van
de kerk. Er bleven goede mensen en veel waarheid achter,
maar het evangelie dat Jezus Christus had gevestigd, was
verloren gegaan. Deze periode wordt de grote afval genoemd.

Door die afval ontstonden er veel kerken met tegenstrijdige
leringen. Tijdens die periode waren veel mensen op zoek naar
de waarheid, maar ze konden die niet vinden. Veel goede men-
sen geloofden wel in God en Jezus Christus en probeerden de
waarheid te begrijpen en te verkondigen, maar ze hadden niet
langer het volledige evangelie of de priesterschapsbevoegdheid.
Daardoor erfde iedere generatie een vorm van afvalligheid van
de vorige. Immers, de mensen werden beïnvloed door de over-
leveringen van vorige generaties, waaronder veranderingen aan
het evangelie van Jezus Christus.

Enkele geïnspireerde mensen, zoals Maarten Luther en
Johannes Calvijn, kwamen tot de ontdekking dat bepaalde
gebruiken en leerstellingen waren veranderd of verloren
gegaan. Zij probeerden de kerk waartoe zij behoorden te refor-
meren. Maar zonder het gezag van het priesterschap kon het
evangelie van Jezus Christus niet in zijn oorspronkelijke staat
worden teruggebracht. Er was een herstelling nodig.

8

* Woorden in het rood staan op pp. 18 en 19 uitgelegd.

Met de dood van
de apostelen van

Jezus Christus ging de
waarheid verloren.
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God wist dat er een afval zou

plaatsvinden. Door middel van een

profeet uit het Oude Testament zei Hij:

‘Zie, de dagen komen (...) dat Ik een hon-

ger in het land zal zenden — geen honger

naar brood, en geen dorst naar water, 

maar om de woorden des Heren te horen.

‘Dan zullen zij zwerven van zee tot zee, 

en van het noorden naar het oosten zullen

zij dolen, om te zoeken het woord des

Heren; maar vinden zullen zij het niet.’

Amos 8:11–12
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DE HERSTELLING VAN HET EVANGELIE
Zoals eerder in de geschiedenis koos onze Vader in de hemel in
1820 een profeet om het evangelie en het priesterschap op aarde
te herstellen. De naam van die profeet was Joseph Smith. Als
jongeman was Joseph in de war door de verschillen tussen de
vele kerken in zijn omgeving en hij
wilde weten welke kerk de juiste was.
Omdat hij wist dat hij wijsheid nodig
had, gaf hij gehoor aan deze raad in de
Bijbel: ‘Indien echter iemand van u in
wijsheid te kort schiet, dan bidde hij
God daarom, die aan allen geeft, een-
voudigweg en zonder verwijt; en zij zal
hem gegeven worden’ (Jakobus 1:5).

Joseph Smith besloot aan God te vra-
gen wat hij moest doen. Toen Joseph
in gebed ging om achter de waarheid
te komen, verschenen onze hemelse
Vader en Jezus Christus aan hem.
Jezus vertelde Joseph dat hij zich bij
geen van de kerken moest aansluiten,
want ‘ze hadden alle ongelijk’ en zij
‘naderen Mij met hun lippen, maar
hun hart is verre van Mij; zij verkon-
digen als leerstellingen geboden van
mensen en hebben een schijn van
godsvrucht, maar verloochenen de
kracht ervan’ (Geschiedenis van
Joseph Smith 1:19).

Net als God met Adam, Noach,
Abraham, Mozes en andere profeten
had gedaan, riep Hij Joseph Smith tot
profeet om het volledige evangelie te
herstellen.

Onze hemelse Vader en Jezus Christus verschenen aan Joseph Smith, 
zoals in de film De herstelling is te zien.

Joseph Smith zag onze
hemelse Vader en

Jezus Christus. Over
die ervaring zei hij:

‘[Ik] zag recht boven
mijn hoofd een lichtkolom,

de helderheid van de
zon overtreffend, die

geleidelijk neerdaalde tot
zij op mij viel. (...)

‘Toen het licht op mij
rustte, zag ik twee

Personen, wier glans en
heerlijkheid elke beschrij-

ving tarten, boven mij in de
lucht staan. Een van Hen
sprak tot mij, mij bij de
naam noemend, en zei,

wijzend op de ander: Dit
is mijn geliefde Zoon.

Hoor Hem!’

Geschiedenis van 
Joseph Smith 1:16–17
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De herstelling van het priesterschap
In 1829 ontving Joseph Smith dezelfde priesterschapsbevoegdheid
die Jezus Christus aan zijn apostelen had gegeven. Johannes de
Doper, die Jezus had gedoopt, verscheen aan Joseph Smith
en verleende hem het Aäronisch priesterschap, ofwel het lagere
priesterschap. Later verschenen Petrus, Jakobus en Johannes (drie
van de oorspronkelijke apostelen van Jezus Christus) aan Joseph
Smith en verleenden hem het Melchizedeks priesterschap, ofwel
het hogere priesterschap.

Nadat hij priesterschapsbevoegdheid had ontvangen, kreeg
Joseph Smith de opdracht om De Kerk van Jezus Christus
opnieuw op aarde te organiseren. Door middel van hem riep
Jezus Christus opnieuw twaalf apostelen.

Net zoals Jezus Christus na zijn opstan-
ding zijn apostelen door middel van
openbaring leidde, blijft Hij ook in
onze tijd zijn kerk leiden door heden-
daagse profeten en apostelen. De pre-
sident van De Kerk van Jezus Christus
van de Heiligen der Laatste Dagen is
de gekozen profeet van God. Hij, zijn

raadgevers en de twaalf apostelen bezitten de priesterschapsbe-
voegdheid die alle profeten en apostelen vanouds bezaten. Deze
mannen zijn profeten, zieners en openbaarders.

12
Petrus, Jakobus en Johannes — apostelen van Jezus Christus — verleenden Joseph Smith
het Melchizedeks priesterschap.

* Woorden in het rood staan op pp. 18 en 19 uitgelegd.

Jezus Christus stuurde
Johannes de Doper en

vervolgens drie van zijn
apostelen om Joseph Smith

het priesterschap te verlenen.
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HET BOEK VAN MORMON
‘Het Boek van Mormon: eveneens een testament aangaande
Jezus Christus’ is door God voortgebracht als onderdeel van
de herstelling van het evangelie. Door
de macht van God vertaalde Joseph
Smith dit verslag dat op gouden pla-
ten was geschreven. Het Boek van
Mormon is ‘een kroniek van Gods
handelen met de vroegere bewoners
van Amerika en bevat de volheid van
het eeuwige evangelie’ (inleiding tot
het Boek van Mormon).

Het Boek van Mormon is een krachtig
getuigenis van Jezus Christus. Het is
een hulpmiddel om zijn leringen –
waaronder die in de Bijbel – beter te
begrijpen.

Het Boek van Mormon is het overtui-
gende bewijs dat het evangelie door
Joseph Smith is hersteld. U kunt zelf
te weten komen of het Boek van
Mormon waar is. Daartoe dient u het
boek te lezen, erover na te denken en
een verlangen te hebben om de waar-
heid ervan te ontdekken. U dient uw
hemelse Vader om een bevestiging te vragen dat het zijn woord
is. Als u dat doet, zal Hij u door de Heilige Geest openbaren
dat het waar is.

Als u te weten komt dat het Boek van Mormon waar is, zult u
ook door de Heilige Geest weten dat Joseph Smith een profeet
van God was, dat het evangelie van Jezus Christus door hem is
hersteld en dat De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen ook in onze tijd geleid wordt door een profeet
en apostelen.

15

* Woorden in het rood staan op pp. 18 en 19 uitgelegd.

Het Boek van Mormon bevat een verslag van het bezoek van Jezus Christus aan Amerika.

U kunt te weten komen of
de zendelingen u de waar-
heid hebben verkondigd als

u het Boek van Mormon
leest en erover bidt:

‘Indien gij vraagt met een
oprecht hart, met een eer-

lijke bedoeling en met geloof
in Christus, zal Hij de
waarheid ervan aan u

openbaren door de macht
van de Heilige Geest.

‘En door de macht van
de Heilige Geest kunt
gij de waarheid van
alle dingen kennen.’

Moroni 10:4–5
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HOE KOM IK HET TE WETEN?
U kunt te weten komen dat deze boodschap waar is. Als u het
uw hemelse Vader in gebed vraagt, kunt u door de Heilige
Geest een antwoord van Hem ontvangen. De Heilige Geest

wordt ook wel de Geest van God
genoemd en een van zijn taken is
het om van de waarheid te getuigen.

Deze kennis kan op wonderbare
wijze uw leven veranderen, maar
komt toch meestal in de vorm van
een vredige verzekering zonder een
spectaculaire manifestatie van Gods
macht. De Heilige Geest bevestigt
de waarheid door middel van gevoe-
lens, gedachten en indrukken. In
de Bijbel staat: ‘De vrucht van de
Geest is liefde, blijdschap, vrede,
lankmoedigheid, vriendelijkheid,
goedheid, trouw, zachtmoedigheid,
[en] zelfbeheersing’ (Galaten

5:22–23). Deze gevoelens van de Heilige Geest zijn voor u de
persoonlijke openbaring dat het evangelie van Jezus Christus,
dat door Joseph Smith werd hersteld, waar is. Vervolgens moet
u beslissen of u in overeenstemming met die nieuw verworven
kennis wilt leven.

16
U kunt door oprecht gebed de waarheid leren kennen.

Hoe behoor ik te bidden?

• Spreek uw hemelse
Vader aan.

• Uit de gevoelens van uw
hart (dankbaarheid,
vragen stellen, verzoeken
om een bevestiging dat
het Boek van Mormon
en de leringen van de
zendelingen waar zijn).

• Besluit (‘In de naam van
Jezus Christus. Amen.’)
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GEBRUIKTE TERMEN
Aäronisch priesterschap Het lagere priesterschap. Dit priesterschap
omvat onder meer het gezag om te dopen en is vernoemd naar Aäron
uit het Oude Testament in de Bijbel.

Afval Als mensen, de kerk of hele landen het evangelie van Jezus
Christus verloochenen of niet meer naleven. Afvalligheid leidt tot
verdeeldheid, verwarring en verlies van priesterschapsgezag ofwel
het recht om in de naam van God te handelen.

Apostel De titel die Jezus Christus de twaalf mannen gaf die Hij tij-
dens zijn aardse bediening koos als zijn naaste medewerkers aan wie
Hij het gezag verleende om in zijn naam te handelen. In deze tijd
heeft Jezus Christus andere mannen gekozen om als apostel werkzaam
te zijn. Net als vroeger is een apostel een bijzondere getuige van Jezus
Christus die van Hem gezag heeft ontvangen.

Doop Een noodzakelijke stap om vergeving van onze zonden te ont-
vangen. Door de doop en bevestiging onder priesterschapsgezag wor-
den we lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste
Dagen. De doop vindt plaats door onderdompeling, wat inhoudt dat de
persoon die zich laat dopen, heel even volledig onder water wordt
gedompeld. Door ons te laten dopen tonen we dat we het voorbeeld
van Christus willen volgen om verbonden met God te sluiten.

Evangelie Het plan van onze hemelse Vader wil ons gemoedsrust in dit
leven en vreugde in de eeuwigheid bezorgen. De kern van het evange-
lie is de verzoening van Jezus Christus. Het evangelie vraagt ons om
geloof in Christus te hebben, ons te bekeren, ons te laten dopen, de
Heilige Geest te ontvangen en te volharden tot het einde toe.

Heilige Geest Ook wel de Geest van God of de Trooster genoemd.
Hij getuigt van onze hemelse Vader en Jezus Christus en openbaart
en leert ons de waarheid.

Herstelling Iets voortbrengen zoals het vroeger was; iets opnieuw
vestigen; iets opnieuw terugbrengen. Nadat de waarheid en het gezag
van de aarde waren verdwenen, werd het evangelie door de profeet

18

01116_120_Rest_Broch.qxd  05-01-2012  8:54 AM  Page 18



Joseph Smith hersteld. Een herstelling is iets anders dan een reforma-
tie. Reformeren betekent een bestaande organisatie of een bestaand
gebruik aanpassen in een poging om het in zijn oorspronkelijke staat
terug te brengen, terwijl herstellen het opnieuw vestigen van de oor-
spronkelijke organisatie of het gebruik in zijn geheel inhoudt.

Melchizedeks priesterschap Het hogere of grotere priesterschap. Het
is vernoemd naar Melchizedek uit het Oude Testament die een recht-
schapen hogepriester en koning was.

Openbaring Communicatie tussen God en zijn kinderen, meestal door
middel van de Heilige Geest. Mensen kunnen openbaring voor hun
eigen leven ontvangen, maar alleen de profeet van God kan openba-
ring voor de hele wereld ontvangen. Openbaring kan in vele vormen
ontvangen worden, maar komt meestal in de vorm van gedachten,
gevoelens en indrukken.

Opstanding De hereniging, na de lichamelijke dood, van de geest met
het vervolmaakte lichaam van vlees en beenderen. Jezus Christus was
de eerste die uit de dood opstond.

Priesterschap Het gezag en de macht van God. God geeft de mens
deze macht om in zijn naam te handelen. Het Aäronisch priester-
schap werd aan Joseph Smith verleend door Johannes de Doper, die
Jezus had gedoopt. Het Melchizedeks priesterschap werd hersteld door
Petrus, Jakobus en Johannes, drie van de twaalf apostelen van Jezus.

Verordening Een heilige, formele handeling die door het gezag van het
priesterschap wordt verricht. De doop is er een voorbeeld van.

Verzoening De gebeurtenis waardoor wij met God verzoend kunnen
worden. Verzoenen is de straf voor zonden op je nemen en zo de gevol-
gen ervan voor boetvaardige zondaars wegnemen. Jezus Christus was
de enige die de verzoening voor de hele mensheid tot stand kon bren-
gen. Zijn verzoening omvatte zijn leed voor onze zonden, het vergieten
van zijn bloed, en zijn dood en opstanding. Door de verzoening zal
iedereen die geleefd heeft, herrijzen. Door de verzoening kunnen we
vergeving van onze zonden ontvangen en het eeuwige leven bij God.

19
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VRAGEN TER OVERWEGING
Aan de hand van de volgende vragen en schriftteksten kunt
u zich verder verdiepen in de beginselen die in deze brochure
behandeld worden. De lijst is niet allesomvattend; voetnoten en
verwijzingen in de Schriften leiden u naar meer schriftuurplaatsen
en studiemateriaal.

Wat betekent het voor u dat God uw hemelse Vader is?
Maleachi 2:10 (Bijbel, Oude Testament)
Hebreeën 12:9–10 (Bijbel, Nieuwe Testament)

Wat is de rol van een profeet? Waarom is het belangrijk
om te weten dat God tot zijn profeten spreekt?
Amos 3:7 (Bijbel, Oude Testament)
Jakob 4:4–6 (Boek van Mormon, p. 154)

Wat houdt het in om het gezag van het priesterschap te
hebben? Hoe kan iemand dat gezag verkrijgen?
Matteüs 10:1 (Bijbel, Oude Testament)
Johannes 15:16 (Bijbel, Nieuwe Testament)

Wat gebeurt er als dat gezag verloren gaat?
Amos 8:11–12 (Bijbel, Oude Testament)
1 Nephi 13:24–29 (Boek van Mormon, p. 31)

20
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Wisten de apostelen van Jezus dat er een afval zou
plaatsvinden?
Handelingen 20:28–31 (Bijbel, Nieuwe Testament)
2 Tessalonicenzen 2:2–3 (Bijbel, Nieuwe Testament)
2 Timoteüs 4:3–4 (Bijbel, Nieuwe Testament)

Wat betekent het voor u dat het evangelie van Jezus Christus
door de profeet Joseph Smith is hersteld?
Het getuigenis van de profeet Joseph Smith (brochure)

Wat is het Boek van Mormon? Hoe bewijst het dat Joseph
Smith een profeet was?
Titelblad van het Boek van Mormon
Inleiding tot het Boek van Mormon

Wat is de rol van de Heilige Geest?
Alma 5:45–47 (Boek van Mormon, pp. 275–276)
Moroni 10:3–5 (Boek van Mormon, pp. 672–673)

21
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MET ONS DE EREDIENST BIJWONEN

KOM EN ZIE HOE HET HERSTELDE EVANGELIE
UW LEVEN TOT ZEGEN KAN ZIJN.

De avondmaalsdienst is de belangrijkste eredienst. Die dienst
duurt meestal iets langer dan een uur en omvat het volgende:

Lofzangen: door de aanwezigen gezongen. (Lofzangenbundels zijn
aanwezig.)

Gebeden: door plaatselijke leden uitgesproken.

Het avondmaal: brood en water worden gezegend en aan de aanwezi-
gen rondgediend ter gedachtenis aan de verzoening van Jezus
Christus.

Sprekers: meestal een of twee van tevoren uit de aanwezigen
gevraagde sprekers bespreken een evangelieonderwerp.

Kleding: mannen en jongens dragen gewoonlijk een kostuum of
een nette broek met een overhemd en een stropdas. Vrouwen
en meisjes dragen een jurk of een rok.

Er wordt tijdens de dienst niet om bijdragen gevraagd.

�

22
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We nodigen u ook uit om de andere bijeenkomsten bij te wonen,
afhankelijk van uw interesse en leeftijdsgroep. De volgorde en
beschikbaarheid van deze bijeenkomsten kunnen verschillen.

Zondagsschool: klassen voor studie van evangelieleerstellingen uit
de Schriften.

Priesterschapsvergadering: klassen voor mannen en jongens van
twaalf jaar en ouder.

Zustershulpvereniging: klassen voor vrouwen van achttien jaar en
ouder.

Jongevrouwen: klassen voor meisjes van twaalf tot achttien jaar.

Jeugdwerk: gezamenlijk programma en klassen voor kinderen
van drie tot en met elf jaar. Er is vaak ook een kinderkamer
voor kinderen van achttien maanden tot drie jaar.

Aanvangstijd avondmaalsdienst:

Adres kerkgebouw:
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Wat moet ik doen?
• Het Boek van Mormon lezen.

Aanbevolen leesstof:

• Bidden om erachter te komen of Joseph Smith een profeet
was en of het Boek van Mormon het woord van God is.

• Naar de kerk gaan.

• Besluiten of u de Heiland wilt volgen en u wilt laten dopen.
Doopdatum:

• Ga naar www.mormon.org/nld om meer over het herstelde
evangelie van Jezus Christus te leren.

• Blijf de lessen van de zendelingen volgen om meer te leren
over de waarheden die God door middel van hedendaagse
profeten heeft hersteld.

Volgende afspraak:

Naam en telefoonnummer van de zendelingen:

www.mormon.org/nld
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